Casa Alora is eenvoudig te bereiken vanaf Malaga Airport, wij adviseren u daarom op Malaga te
vliegen.
Openbaar Vervoer
Indien u via het openbaar vervoer zou willen komen kunt u vanuit het treinstation Malaga de trein
naar Alora. Die brengt u in ongeveer een half uurtje en voor een paar Euro per persoon tot op 5
minuten van Casa Alora, waar wij u evt. kunnen ophalen. Voor actuele reisinformatie kunt u kijken
op www.renfe.es (ook in het Engels). Er zijn nog tal van andere uitstekende treinverbindingen.
Vanuit Malaga en Sevilla gaan bijvoorbeeld AVE-sneltreinen naar Madrid (2,5-3uur).
Trein
van vliegveld naar Malaga : Lijn C1 aankomst op Malaga Victoria-kent, overstappen op:
van Station Malaga Victoria naar Stadion Malaga Centro-Almeda Lijn C1, overstappen op:
van Malaga Centro-Almeda naar Alora Lijn C2
Wij adviseren onze gasten een auto te huren, omdat u zo in alle vrijheid de prachtige omgeving kunt
verkennen. U kunt dat eventueel op het vliegveld ter plekke regelen. Met de auto is de route vanaf
het vliegveld als volgt:
Auto:
Wanneer je vertrekt op de luchthaven volg je de borden richting Málaga .
Let op vanaf het auto verhuur bedrijf kan het anders zijn
Deze weg splits zich na enkele kilometers en wel Rechts naar Torremolinos en rechtdoor
naar “Ronda de Málaga /Almeria / Granada” de MA 20 . Je gaat rechtdoor naar een een grote
bocht naar rechts tot je automatisch op de ring rond Málaga komt.
De eerstvolgende afrit moet je er weer af, dit is na ongeveer 3 kilometer. Deze staat aangegeven als
“Centro /Universidad Cartama“. Hier moet je even goed opletten. Deze afrit splits zich immers
in drieen; uiterst rechts ga je naar het centrum, dat doe je dus niet. Je neemt de linkse rijstrook
richting “Universidad / Cartama” en na 50 meter heb je weer een afrit naar rechts die neem je ook
niet, je gaat rechtdoor , opnieuw richting “Universidad / Cartama” en dan rij je vanzelf de A 357 op.
Nu zit je voor een hele tijd goed. Je blijft nu altijd rechtdoor rijden
richting Cartama/Campillos. Na Cartama volg jeCampillos en op een gegeven moment wordt de vier
baans weg een twee baans weg nu rij je door tot je het bordje voor Pizarra/Álora ziet staan, hier ga
je naar rechts. Miste u deze afslag dan komt er nog een volgende alleen is er hier geen T splitsing.
Op het einde van deze weg kom je op een T-Spitsing uit. Hier ga je naar rechts, dit is de A 343 en
deze weg blijf je helemaal tot op het einde volgen (voorbij afrit Pizarra en voorbij de afrit naar Álora,
richting Barriada El Puente.
Aan het einde van deze weg kom je aan een rotonde met aan de linkerkant een groot
restaurant “Los Caballos”. Op de rotonde neem je de derde afslag. Deze weg blijven volgen u krijgt
nu weer een rotonde, deze recht over steken Barriada in. Na een 150 meter ziet u aan
uw linker kant Restaurant Sol Del Rio hier moet u rechts afslaan bij het witte bordje ACCESO A
BSESPARTAL Y BNTEVILLA hier omhoog en de weg volgen tot zo’n 1500 meter tot u het bordje ziet
Casa Alora.
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4°41’5″ W
Latitude 36.813428
Longitude -4.684671
Casa Alora
Camino Paredillas 41 het verlengde van Calle Paredillas
Barriada del Puente Álora 29510

